NORDANSTIGS KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 28 oktober 2009 kl. 13:00.

1.

Val av justerare.

2.

Budget 2010.

3.

Ansökan om bidrag till broschyren ”Sevärdheter i
Nordanstigs natur”.

4.

Information och övriga ärenden.
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Jonsson (S).

ÄRENDE 2
Budget 2010.
Fullmäktige beslutade i juni och i september 2009 att fastställa att
resultatmålet 2010 sätts till 1 % av skatter och generella statsbidrag
som därefter minskas med finansnettot. Förvaltningarna måste sänka
sina kostnader för att verksamheten ska rymmas inom de kommande
budgetramarna.
Historik
1. Arbetsutskottets protokoll § 114/2009.
2. Arbetsutskottets protokoll § 116/2009.
3. Arbetsutskottets protokoll § 119/2009.
4. Arbetsutskottets protokoll § 125/2009.
Vid dagens sammanträde
Kommunchef Kerstin Oremark och förvaltningscheferna Annkristine
Elfvendal och Mats Collin presenterar sammanställda förslag till budget
2010-2012.
Fortsatt arbete med att precisera kostnader och intäkter samt påverkan
av kvaliteten i verksamheterna utifrån arbetsutskottets uppdrag.
Gemensamma kostnader uppdateras.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterar ledningsgruppens
äskanden på investeringar för 2010.
Besluta om
Prioritera åtgärder till förslag till budget och verksamhetsplaner
Uppdra till förvaltningen att beräkna de kapitalkostnader som blir en
konsekvens utifrån förvaltningarnas investeringsäskanden.
Uppdra till förvaltningarna att göra verksamhetsplaner 2011-2012
utifrån nu beslutade prioriteringar.
Beslut investeringar 2010.
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ÄRENDE 3
Ansökan om bidrag till broschyren ”Sevärdheter i Nordanstigs
natur.
Naturskyddsföreningen ansöker om bidrag med 50 000 kronor för att
kunna trycka ytterligare 5 000 exemplar av broschyren Sevärdheter i
Nordanstigs natur.
Beslutsunderlag
1. Näringslivssekreterare Barbro Björklund föreslår att
kommunstyrelsen beviljar medel till Naturskyddsföreningen för ny
upplaga av broschyren ”Sevärdheter i Nordanstigs natur”. Detta mot
bakgrund att broschyren har varit uppskattad och efterfrågad. Den
har haft ett stort marknadsföringsvärde i olika sammanhang (Barbro
Björklunds tjänsteutlåtande 2009-08-07).
2. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att ansökan avslås då medel
saknas i 2009 års budget (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2009-10-22).

ÄRENDE 4
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

